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Amsterdam, 20 augustus 2020
Beste wethouder, raadscommissieleden,
Wij, Stedelijk Overleg Cultuur- en Kunsteducatie (SOCK) spreken hierbij als gezamenlijke organisatie onze grote
zorg uit over de beslissing van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de sector Cultuureducatie. Een
aantal organisaties heeft het fonds op 3 augustus wél positief beoordeeld, maar door ontoereikend budget niet
gehonoreerd. We zijn geschokt, en in het bijzonder omdat dit één van onze collega instellingen raakt, namelijk:
SEP – Stichting Educatieve Projecten, die zich al 15 jaar breed inzet voor de basisschoolleerlingen en
cultuureducatie in de stad. De stichting met haar netwerk en expertise zou door dit besluit van het AFK binnen vier
maanden verloren gaan. Maar niet alleen een organisatie gaat dan verloren, ook de ambitie van de gemeente,
zoals gelijke kansen (mede opdracht Cultuurcoach) voor de Amsterdamse kinderen komt onder druk te staan. SEP
bereikt een grote diversiteit aan kinderen in de stad.
Cultuureducatie gaat verloren
Cultuureducatie is een basisfunctie voor de stad. Naast het basispakket Cultuureducatie is er nu ook de pilot
Cultuurcoach. Om de Cultuurcoach tot een succes te maken, is ook SEP als grote aanbieder van binnenschoolse
Cultuureducatie nodig om de verbinding te kunnen maken en alle kinderen in Amsterdam gelijke kansen te bieden.
Wij kunnen als gezamenlijke organisaties niet de lacune opvangen die SEP achterlaat, zelfs niet met de hulp van
beoogde nieuwkomers. Dit geldt zeker ook voor het speciaal onderwijs.
SEP is belangrijke cultuuraanbieder voor scholen
Met dit besluit wordt vele scholen de samenwerking met SEP ontnomen. In 2019 ontving SEP namelijk van de
scholen de meeste vouchergelden van alle cultuureducatieaanbieders in Amsterdam. Blijkbaar heeft de commissie
van het AFK in haar besluit hier geen rekening mee gehouden.
De gemeente heeft het Convenant Basispakket ondertekend dat loopt tot 2023. Het zou bizar zijn als men, na
ondertekenen van zo’n convenant door bijna alle basisscholen, SEP als een van de grootste en breedste
aanbieders laat verdwijnen. Zo’n 75 scholen zullen niet langer in staat zijn het Basispakket uit te voeren.
De gemeente ontneemt daarmee zichzelf een grote kans haar cultuureducatiebeleid voor 2021-2024 waar te
maken.
We vragen u te komen met een oplossing om het ontoereikend budget aan te vullen, zodat wij in het aankomende
Kunstenplan gezamenlijk met SEP cultuureducatie kunnen blijven verzorgen voor alle basis - en speciaal onderwijs
kinderen in Amsterdam.
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